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Rudy Biesma: 
computerman in hart 
en nieren
Toen hij nog op de middelbare school zat, was Rudy Biesma al helemaal wild van  
computers. Nu, meer dan 30 jaar later, is de computer nog steeds zijn lust en zijn leven. 
Zijn hobby is zijn werk en omgekeerd.

Tekst: André Staas

Biesma Computer Service, zo heet 
Biesma’s bedrijf. Na universitaire studies 
Scheikunde en Computertechnologie 
deed hij praktijkervaring op in de automa-
tisering, onder meer bij het Asser bedrijf 
Hugenex. ‘In 2005 ben ik voor mezelf 
begonnen. Ik kreeg een prachtige kans 
om een mooie droom waar te maken  
en heb daar tot vandaag nog geen 
moment spijt van gehad. Ik houd me 
bezig met alles wat bij de computer komt 
kijken. Dat doe ik in opdracht van be- 
drijven en particulieren. Of het nu om de 
aanschaf en installatie gaat van een 
compleet ICT-netwerk of de aansluiting 
van een Ipad op een draadloos netwerk, 
ik help mijn klanten van hun problemen af 
en ontzorg ze zo.’ 

Biesma Computer Service levert hard- en 
software, zorgt voor installatie en beheert 
het systeem. ‘Ik noem mezelf meer een 
computermonteur. Vanuit een hechte 
relatie met mijn opdrachtgever zorg ik 
voor een klantspecifieke oplossing. 
Van laptop tot pc en van server tot werk- 
station. Ook voor aanpalende apparatuur 
als telefonie draag ik oplossingen aan.’

Van Ipad tot netwerk
Biesma werkt als zelfstandig professional 
(zp’er) samen met andere ICT-specialis-
ten. ‘Zo kan ik zorgen voor complete 
oplossingen en voor continuïteit. Ik werk 
het meest voor klanten in Drenthe, maar 
kom ook wel in Leeuwarden, Groningen, 
Emmen en Zwolle.’

Die klanten zijn te klein om zelf een 
systeembeheerder in dienst te hebben 
en besteden daarom hun ICT-werkzaam-
heden uit. Biesma heeft verschillende 
soorten klanten: van bouwbedrijf tot 
huisarts, van apotheek tot productie-
bedrijf en van autobedrijf tot administratie-
kantoor. ‘Ik werk in opdracht van de 
eindgebruiker, maar word ook wel 
ingehuurd door grote ICT-dienstverleners. 
Zo kom ik in grote retailorganisaties voor 
installatie- en servicewerkzaamheden.’

Zijn flexibele instelling en probleem- 
oplossende focus zijn de sterke eigen-
schappen die Biesma’s klanten hem 
toedichten. Inderdaad: helemaal wild  
van computers, een vakman pur sang. 
Ambities om zijn bedrijf in omvang uit te 
bouwen, heeft Biesma niet. ‘Ik wil vooral 
met mijn vak bezig zijn, met computers, 
en niet met medewerkers aansturen. 
Ik wil zelf, in overleg met mijn klant, 
oplossingen bedenken en die ook daad- 
werkelijk in werking zetten.’
Van Ipad tot netwerk: Biesma staat zijn 
mannetje!
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